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Ajankohtaiset asiat
Lanu 20.08.2019 § 45

- perusopetuksensa keväällä päättäneiden jatko-opinnot
- koulujen lukuvuoden toiminnan arvioinnit
Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, opetuspäällikkö ja nuorisopäällikkö
esittävät kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista.

Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340

Esittelijä

vs. Sivistysjohtaja

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

-----------------------------------
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Vihdin lukion opiskelijoiden aloituspaikat lukuvuonna 2020-2021
295/12.00.01/2012
Lanu 20.08.2019 § 46

Opetusministeriö on 21.8.1998 annetun lukiolain 20 §:n nojalla päättänyt opiskelijaksi ottamisen perusteista seuraavaa:
Opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa
myös henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta jolla
katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen.
Koulutuksen järjestäjä päättää muista opiskelijaksi ottamisen perusteista sekä
mahdollisesti järjestettävistä pääsy- tai soveltuvuuskokeista. Asianomainen ministeriö voi päättää tarkemmin opiskelijaksi ottamisen perusteista. Hakijoihin on
sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös
sellainen henkilö, jonka tarkoituksena on ainoastaan yhden tai useamman lukion
oppimäärään kuuluvan oppiaineen suorittaminen.
Edellisinä lukuvuosina Vihdin lukion aloituspaikkamäärä on ollut 180 ja sisäänpääsykeskiarvo vähintään 7,2. Lukuvuonna 2019 - 2020 alin hyväksytty sisäänpääsykeskiarvo oli 7,5.
Vihdin lukion oppilasmäärät edellisinä lukuvuosina:
lv 2010 - 2011 567
lv 2011 - 2012 525
lv 2012 - 2013 518
lv 2013 - 2014 518
lv 2014 - 2015 485
lv 2015 - 2016 506
lv 2016 - 2017 547
lv 2017 – 2018 557
lv 2018 – 2019 533
lv 2019 – 2020 553 (tilanne 5.8.)

Valmistelija

Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5239

Esittelijä

Opetuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää, että lukuvuonna 2020-2021 Vihdin lukion
aloituspaikkojen määrä on 180 ja sisäänpääsykeskiarvo 7,4.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----------------------------------
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Vihdin kunnan toimintasäännön päivittäminen 1.9.2019 alkaen / lasten ja nuorten lautakunta
253/00.01.01/2018
Lanu 20.08.2019 § 47
Opetuspäällikkö toimii Opetus -tulosalueen esimiehenä. Hänelle on määritelty
Vihdin kunnan toimintasäännön 33 §:ssä toimivalta tulosalueensa henkilöstön
valitsemiseen. On noussut esille tarve tarkentaa henkilöstön valintaa koskevaa
toimivaltaa sekä antaa opetuspäällikölle toimivalta myös virka- ja työvapaiden
myöntämiseen.
Lisäksi on tullut esille tarve antaa opetuspäällikölle toimivalta päättää
hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista.
Niin ikään kunnanhallitus on päättänyt kuljetus- ja hankinta-asiantuntijan
virkanimikkeen muutoksesta 20.5.2019 § 90. Uusi virkanimike on
kuljetusasiantuntija. Kuljetus- ja hankinta-asiantuntijalle on Vihdin kunnan
toimintasäännössä siirretty päätösvaltaa. Virkanimikkeen muutos edellyttää
myös toimintasäännön muuttamista. Toimivaltaa ovat siirtäneet sekä
kunnanhallitus että lasten ja nuorten lautakunta. Lasten ja nuorten lautakunta on
siirtänyt kuljetus- ja hankinta-asiantuntijalle seuraavaa päätösvaltaa:
"Kuljetus- ja hankinta-asiantuntija päättää esiopetuksen ja perusopetuksen
oppilaiden koulumatkaeduista sekä kuljetusten järjestämisestä lasten ja nuorten
lautakunnan antamien periaatteiden mukaisesti lukuun ottamatta
varhaiskasvatuksen palvelupäällikölle annettua päätösvaltaa."
Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340

Esittelijä

vs. sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää muuttaa Vihdin kunnan toimintasäännön
33 §:ää siten, että kuljetus- ja hankinta-asiantuntijan virkanimike muutetaan
kuljetusasiantuntijaksi ja opetuspäällikön toimivaltaan lisätään alla mainittu
toimivalta:

Ptk tark.

Toimintasäännön kohta
29 § otsikko

Muutos
Kuljetus- ja
hankinta-asiantuntijan
virkanimike muutetaan
kuljetusasiantuntijaksi.

Perustelu
Kunnanhallituksen päätös
20.5.2019 § 90.

33 § 17. kohta

Nykyinen säännös
"Valitsee tulosalueensa
henkilöstön paitsi
peruskoulun ja lukion
virkasuhteiset rehtorit,
jotka valitsee lasten ja
nuorten lautakunta"
muutetaan seuraavaan

Muutetaan henkilöstön
valintaa koskeva
toimivalta vastaamaan
muiden vastaavassa
asemassa olevien
viranhaltijoiden
toimivaltaa ja
hallintosäännön

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA

9/2019

muotoon:
"Valitsee välittömät
alaisensa alle vuoden
määräajaksi paitsi
peruskoulun ja lukion
virkasuhteiset rehtorit,
jotka valitsee lasten ja
nuorten lautakunta sekä
valitsee peruskoulun ja
lukion rehtorin esittelystä
tämän alaisen henkilöstön
toistaiseksi voimassa
oleviin ja vähintään
vuoden määräaikaisiin
palvelussuhteisiin."

valmistelussa
noudatettua periaatetta
"yksi ylitse" (henkilöstöä
koskeva päätös tapahtuu
päätöksen tekevän
viranomaisen alaisen
esimiehen esittelystä).

33 § 18. kohta

Myöntää virka- ja
työvapaat välittömässä
alaisuudessaan olevalle
henkilöstölle alle vuoden
ajaksi sekä peruskoulun ja
lukion virkasuhteisen
rehtorin esittelystä
näiden alaiselle
henkilöstölle vähintään
vuoden ajaksi.

Nykyisin voimassa oleva
toimintasäännön mukaan
opetuspäälliköllä on
toimivalta henkilöstön
valintaan. Lisätään
toimivalta myöntää
henkilöstölle virka- ja
työvapaa.

33 § 19. kohta

Päättää palvelukeskuksen
hankinnoista,
sitoumuksista ja
sopimuksista, joiden arvo
on enintään 85.000 euroa
lukuun ottamatta
alaiselleen rehtorille
myönnettyä toimivaltaa
päättää koululle
osoitettujen
määrärahojen puitteissa
koulun hankinnoista,
sitoumuksista ja
sopimuksista, joiden arvo
on enintään 25.000
euroa.

Annetaan
opetuspäällikölle muiden
tulosalueiden esimiesten
kuten varhaiskasvatuspäällikön toimivaltaa
vastaava päätösvalta
päättää hankinnoista,
sitoumuksista ja
sopimuksista.

Toimintasäännön muutokset astuvat voimaan 1.9.2019.
Päätös
-----------------------------------

Ptk tark.
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Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Vastaus arviointikertomukseen 2018 / Lasten ja nuorten lautakunta
1/02.02.01/2019
Lanu 20.08.2019 § 48
Vihdin kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 on käsitelty kunnanvaltuuston kokouksessa 3.6.2019.
Arviointikertomuksessa toivotaan, että jatkossa kiinnitetään huomioita muun
muassa siihen, että uusien asukkaiden saamiseksi kuntaan kunnassa olisi toimiva
kouluverkko. Lisäksi toivotaan riittävää panostusta niihin toimenpiteisiin, joilla
voidaan ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Tarkastuslautakunta nostaa
esille henkilöstön työhyvinvointiin panostamisen ja erityisesti varhaiskasvatuksessa on erilaisin toimenpitein vahvistettu henkilöstön työhyvinvointia.
Arviointikertomuksessa todetaan, että sivistyspalveluiden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet täysin tai lähes täysin. Sivistyspalveluiden toiminnallisia tavoitteita ovat vuonna 2018 olleet 1) Opettajat digiaikaan, 2) nuoret jatkavat yläasteelta keskiasteen opintoihin, 3) päiväkotien täyttöasteen pitäminen korkeana,
4) nuorten syrjäytymistä ehkäistään, 5) tapahtumia kirjastoon ja 6) vaihtuvia
näyttelyitä museoon.
Vuoden 2018 toiminnallisten tavoitteiden ohjaama kehittämistyö jatkuu edelleen. Vaikka syntyviä lapsia on aikaisempaa vähemmän, varhaiskasvatuksen käyttöaste on Vihdissä lähes 80 %; vertailuna voi todeta, että suurien muuttovoittovuosien aikana käyttöaste oli noin 65%. Päiväkotien täyttöaste on noin 95%.
Opetuksen tulosalueella on edelleen käynnissä erilaisia hankkeita, joilla vahvistetaan opettajakunnan digitaitoja. Syksyllä 2019 tehostetaan edelleen nuorten siirtymistä perusasteelta toiselle asteelle: nuorisopalveluissa on elokuussa 2019
aloittanut kolmas etsivä nuorisotyöntekijä. Opetus, nuorisopalvelut sekä opiskeluhuolto yhdessä sidosryhmien kanssa huolehtivat siitä, että nuoret siirtyvät perusopetuksesta toiselle asteelle ja että nivelvaiheessa tuetaan erityisesti niitä
nuoria, joilla on vaara jäädä palvelujen ulkopuolelle. Nuorisopalvelut on järjestänyt viikonloppupartiointia yhteistyökumppanien kanssa samoin kuin kesäaikana
2019 on järjestetty yli 20 POP UP-tapahtumaa lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi on tehostettu yhteistyötä Perusturvakuntayhtymä
Karviaisen kanssa. Vihdin kirjastoissa on erilaisia kulttuuritapahtumia, lisäksi Kirkonkylän kirjasto saa syksyllä 2019 uudet toimitilat. Vihdin museo järjestää ajankohtaisia näyttelyitä sekä tapahtumia, joista merkittävin on ollut Nummelassa
keväällä 2019 toiminut POP UP- museo.
Tarkastuslautakunta on nostanut kolme asiaa: nuorten hyvinvointi, opiskelurauha ja valtionosuudet.
Kunnan organisaatiouudistukseen sisältyi se, että nuorisopalvelut saavat oman
esimiehen, jonka vastuualueena on ainoastaan nuorisopalvelut. Kuten edellä on
todettu, nuorisopalvelut ovat voineet laajentaa toimintaa viikonloppujen sekä
kesän ajalle. Kolmas etsivä nuorisotyöntekijä mahdollistaa uudenlaisia toimia,
joilla voidaan turvata perusopetuksen päättävien sijoittuminen joko toiselle asteelle tai muuhun kehittävään toimintaan. Vihdin kunnassa on toiminut OpePopPtk tark.
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pas-hanke, jossa tavoitteena on ollut se, että matalan kynnyksen toiminta vahvistaa oppilaan koulukuntoisuutta. OpePoppas –toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen ja kokemuksien perusteella voidaan todeta, että varhainen puuttuminen lasten ja nuorten pahoinvointiin saattaa estää kalliit korjaavat toimenpiteet.
Vihdin kunnassa on vuonna 2018 ja vuonna 2019 myönnetty lisätalousarvio opetuksen tulosalueelle. Lisätalousarviolla on mahdollistettu erilaisten opetusryhmien perustaminen ja tällä tavoin on pyritty takaamaan opiskelurauha kouluyhteisöihin. Opetusryhmäsuunnittelusta vastaavat opetuspäällikkö ja koulujen rehtorit, joilla on asiantuntemus siitä, milloin eriytetään opetusryhmiä ja milloin integrointi on mahdollista.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että valtionosuuksiin tyytyminen tulee kunnanvaltuuston päätettäväksi. Sivistyspalvelut toivovat, että päätökset valtionosuuksista tulee lautakunnan tietoon ja lautakunta esittää oman näkemyksensä valtionosuuksista kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Oheismateriaali

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018

Liitteet

Lasten ja nuorten lautakunnan vastine tarkastuslautakunnan
arivointikertomukseen 2018

Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340

Esittelijä

vs. sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodesta 2018 tiedoksi varhaiskasvatuksen, opetuksen, nuorisopalveluiden sekä opiskeluhuollon asioihin liittyen.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Liitteet

Liite1

Oheismateriaali

Arviointikertomus vuodelta 2018

Ptk tark.

Lasten ja nuorten lautakunnan vastine tarkastuslautakunnan
arviointikertomukseen 2018
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Vihdin kunnan vuoden 2019 talousarvion seuranta ja raportointi / osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2019 / Lasten
ja nuorten lautakunta
30/02.02.02/2019
Lanu 20.08.2019 § 49
Valtuustolle raportoidaan puolivuosittain talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Samassa yhteydessä annetaan ennuste talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden osalta. Kunnanhallituksen käsiteltävänä raportti on 2.9.2019 ja sen jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltävänä. Puolivuotisraportti tehdään valtuustolle, joten siinä raportoidaan valtuuston talousarviokirjassa asettamien tavoitteiden toteutumista.
Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on Vihdissä laskenut, mutta lasten määrä
varhaiskasvatuksen palveluiden piirissä ei ole laskenut samassa suhteessa. Vaikka
lasten määrä on vähentynyt, on varhaiskasvatuksen käyttö lisääntynyt: 2000 –luvun ensimmäisellä kymmenyksellä noin 65 % lapsista oli varhaiskasvatuksen piirissä, nykyisin noin 75 % lapsista on varhaiskasvatuksessa.
Opetuksen suurin menoerä on henkilöstömenot, joista päätetään tuntikehyksen
yhteydessä. Lasten ja nuorten lautakunta on maaliskuussa 2019 päättänyt lukuvuoden 2019-2020 koulukohtaisista opetustuntimääristä. Lisäksi lautakunta on
esittänyt lisätalousarvion kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle keväällä
2019. Opettajien ja ohjaajien määrää on lisätty lukuvuonna 2019-2020, koska
erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt ja koska oppilasmäärä on
kasvanut erityisesti Nummelan alueella. Opetuksen tulosalueen opetuksen osalta todelliset menot näkyvät vasta lokakuussa, sillä lukuvuoden 2019-2020 henkilöstömenot näkyvät kokonaisuudessaan vasta lokakuun seurantaraportissa.
Oheismateriaali

Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2019
Osavuosikatsaus, investointiosa 1.1. - 30.6.2019

Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340

Esittelijä

vs. sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta saattaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi talousarvion seurantaraportin 30.6.2019.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Oheismateriaali
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Vihdin lukion kurssimäärän vahvistaminen lukuvuodeksi 2019 - 2020
404/12.00.02/2011
Lanu 20.08.2019 § 50

Vihdin lukiossa on lukuvuonna 2019 - 2020 opiskelijoita seuraavasti:
1-vuosikurssin opiskelijoita 180
2-vuosikurssin opiskelijoita 178
3-vuosikurssin opiskelijoita 167
4-vuosikurssin opiskelijoita 28
vaihto-opiskelijoita
4
yhteensä
557 (5.8.luku)
Vihdin lukion oppilasmäärät sekä kurssimäärät edellisinä lukuvuosina ovat olleet:
lv 2014-2015
lv 2015-2016
lv 2016-2017
lv 2017-2018
lv 2018-2019

481
503
544
545
540

640
645
633
650
650

Vihdin lukion kurssitarjonta perustuu nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijakoon, jonka mukaan opiskelijoille tulee tarjota tietty määrä kaikille pakollisia ja
syventäviä kursseja sekä 75 kurssin vaatimusten täyttymiseksi koulukohtaisia soveltavia kursseja. Vihdin lukion opiskelija-aines on huomattavan heterogeeninen,
mistä syystä kurssitarjonnan tulee vastata monipuolisesti opiskelijoiden jatkoopintovalmiuksiin ja -mahdollisuuksiin. Lisäksi opiskelun ja ylioppilaskirjoitusten
digitalisoituminen sekä erilaisten opiskeluympäristöjen edellyttämien taitojen
konkreettinen harjoittelu edellyttävät monipuolista kurssitarjontaa.
Vihdin lukioon tulee iso joukko opiskelijoita, joiden opiskelutaidot ja valmiudet
ovat heikot ja jotka tarvitsevat erityistä tukea selvitäkseen lukio-opinnoista. Tästä
syystä opiskelijoille tarjotaan opintojen alkuvaiheessa opiskeluvalmiuksien parantamiseen kehitettyä Oppimisen taidot -kurssia, joka on ollut tarpeellinen lisä
kurssimuotoiseen opiskelun tukeen. Ensimmäisen vuositason opiskelijoille järjestetään myös ydinaineiden (äidinkieli, matematiikka, englanti, ruotsi) tuki- ja tehokursseja, joilla kerrataan hitaasti edeten perusasioita, ja näin pyritään varmistamaan opiskelijoiden valmiudet selvitä kyseisten oppiaineiden opiskelusta ja myöhemmin myös ylioppilaskirjoituksista. Ryhmänohjaajat ohjaavat tukikursseille sellaiset ryhmänsä opiskelijat, joiden perusopetuksen päättöarviointi kyseisissä aineissa on heikko tai joilla lukion ensimmäisten kurssien heikko menestys ennustaa haasteita. Usein kyseisiin ryhmiin ohjataan myös toisen vuositason opiskelijoita, joiden opinnot uhkaavat keskeytyä yhden tai useamman ydinaineen hankaluuksiin.
Lukion ensisijainen tehtävä on taata opiskelijoille hyvät jatko-opintovalmiudet.
Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat keväästä 2020 alkaen siten, että jatkossa opiskelijat valitaan yliopistoihin ja korkeakouluihin pitkälti suoraan ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella, mikä lisää entisestään opiskelijoiden painetta hyviin suorituksiin. Jotta Vihdin lukiosta valmistuvilla opiskelijoilla
olisi parhaat mahdolliset lähtökohdat valmistua hyvin arvosanoin ja päästä jatko-opintoihin, oppiaineiden ryhmäkokojen tulee olla oppimista edistävällä tasolPtk tark.
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la, mikä tarkoittaa resurssin lisäämistä nykyisestä.
Lisäksi lukiossa alkaa jälleen opetussuunnitelman uudistustyö, joka edellyttää
opettajilta uudenlaisen rakenteellisen ja sisällöllisen kokonaisuuden kehittämistä,
sisäistämistä ja käyttöönottoa työn ohessa. Ryhmäkokojen pienentäminen on ehdottoman tärkeä työssä jaksamisen ja uuden opetussuunnitelman valmistumisen
tekijä.
Ylioppilastutkinto uudistuu ja keväästä 2022 alkaen kaikki ylioppilaat tulevat kirjoittamaan vähintään viisi ainetta nykyisen neljän pakollisen kokeen sijaan. Tämä
tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden on valittava useammasta aineesta pakollisten
kurssien lisäksi sekä syventäviä että soveltavia kursseja, jotta menestyisi ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opintovalinnoissa.
Päättövaiheen opiskelijoille on tarvittaessa perustettu erityisesti matematiikassa
ja ruotsin kielessä pienryhmät, joissa on keskitytty yksinomaan oppimäärän hyväksytyksi saamiseen. Lisäksi Vihdin lukiossa on kokeiltu englannin kielen loppuvaiheen kurssien eriyttämistä tasoryhmiin, jotta jokainen pystyisi opiskelemaan
ja oppimaan oman tahdin ja vaikeustason mukaan. Kokeilusta saatujen hyvien
kokemusten perusteella käytäntöä on laajennettu myös ruotsin kieleen. Tämä
järjestely yhdessä eri oppiaineiden päättövaiheen kertauskurssien kanssa on
mahdollistanut monelle lukiotutkinnon suorittamisen, avannut tien jatko-opintoihin ja näin estänyt koulutuksen ulkopuolelle jäämisen. Vihdin lukio on luonut toimintakulttuurin, jossa koulun koko henkilökunta kantaa vastuuta opiskelijoiden
valmistumisesta.
Valmistelija

Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5239

Esittelijä

Opetuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää, että lukion kurssimäärä on 670 kurssia lukuvuonna 2019 - 2020.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----------------------------------
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20.08.2019

Ilmoitusasiat
Lanu 20.08.2019 § 51

1) Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja
14.6.2019
2) Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen
pöytäkirja 14.6.2019
3) Vihdin kunnan / lasten ja nuorten lautakunnan sitoutuminen nuorten
mielenterveyden edistämiseen tähtäävään tutkimus- ja
kehittämishankkeeseen
Esittelijä

vs. sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee ilmoituasiat tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi ja ilmoitusasioiden kohta 3 siirrettiin seuraavan
kokouksen ilmoitusasioihin.

----------------------------------Oheismateriaali

Ptk tark.

Luksia hallitus 14.6.2019 pöytäkirja
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Pöytäkirjan muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa: § 45, 47 - 49, 51
Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus.
Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta:
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa
hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohjeet:
Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Vihdin Lasten ja nuorten lautakunta, os. PL 13, 03101 Nummela, käyntiosoite: Asemantie 30, sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi, seuraavista pykälistä: § 46, 50
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija
tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.
Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalitus, pykälät , valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle
os. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät , valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle
os. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät , osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle os. PL 204, 65101 Vaasa,
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnanjäsenen katsotaan saanen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa.
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